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La Zamenhofa Monumento

Bergen-.op-Zoom, la simpatia loko, vere estis, la 27.7.1,7, Esperanto -urbeto :
en yi okazis la malkovro de nova Zamenhofa memortabulo, kiu anstataŭan ti-
un, kiun la Garmanoj detruis en la pasinta milito. La tutu dimanĉo farigis
vere samideana kaj solena okazaĵo, kiun partoprenis 6 Fl. Liganoj. Meso, ofi-
càula. akcepto en la Urbodotino, lnnĉo, vizito de la vidinda Urbodonw, festa kun -
sido kies programo prizorgis la junula klubo kaj en ki su la 60-a jareco de Es-
peranto kaj la sindona vivo de Dro L. L. Zamenhof estis celebrata kaj nu,
je la 18-a, kolektijo de la Esperantistoj ĉirkaŭ la simbola monurnento : la
« Espero » kaj la Skabeno de la Instruo, sro Kuypers, malkovras l a novan
rnerrwrtabulon. Vere, impona kaj kortuŝa momento...

Gratulojn al la Esperanto-Propa.gan.da-Corm missie (NK- kaj LEEN-sek-
cioj), kiuj zorge organizis, en konsento kun NCKE, la mern.orindwn Esperanto-
taJ(,n kaj dankon al la gastania j sam•ideanoj de Bergen-op-Zoona. !

Verloftijd :
Te Bern had het 32ste Wereldkongres

van Esperanto piaaLs, van 26 Juli tot
en. met 2 Oogst. Voor het eerst sedert
de tweede wereldoorlog kwamen de es-
perantisten uit alle hoeken en kanten
van onze plareet bijeen in de Zwitser-
se hoofdstad, de ideale kongresstad. Ide-
ale, inderdaud : uit de verklaring van
de burgemeester van Bern, Dr. E. Bd.ri-
seni, bijkt, dat de stad - - -- naast veel
midere hoedanigheden — boven alles
een bijzonder gunstige atmt sfeer biedt
voor internationale kongressen : de at-
mosfeer van de federale stad, wiens na-
tuurlijke rol bestaat in het verenigen
van verscheidenheden. Daarom mochten
cie aanhangers van Esperanto, die het
onderling begrijpen van de zoveel ver-
scheidene volkeren willen dienen, een
hartelijke ontvangst tegemoet zien.

En dit was ook zo, in de hoogste mate.
Reeds onder de plechtige openingszit-
ting trof ons het sympathiek woord van
Dr. E. von Steiger, federale Raadsheer,
die de zeer talrijke esperantisten harte-
lijk welkom heette in naam van de Bond- -

staat, en ze begroette als mensen van
goede wil. Verder ondervond ieder van
ons de warme sympathie van het Zwit•
serse volk voor hen (de esperantisten),
die zich inspannen om éénheid te verwe •
zenlijken onder de mensheid, zoals zij
die in hun Bondstaat kennen. Ook vere
schenen dagelijks zeer gunstige artikels
over de werkzaamheden van Kongres,
in de Zwitserse pers.

De geest van het Kongres was buiten-
gewoon vriendschappelijk en zelfs de
meest geestdriftige esperantist moet er.
aan dee:nemen cum die grondig te begrij-
pen, Le beseffen, ie genieten.

Verbeeld U, 1369 deelnemers uit 35
landen, die een ganse week opgewekt
onder elkaar mochten praten, en el-
kaar evengoed begrepen als taalgenoten,
hoewel ze onder de conversatie ontdek-
ten dat ze een Zweed of een Hongaar,
een Fin of een Czech, een Marokkaan of
een Yslander voor zich hadden. Doch
wat heeft rasverschil te maken in een
midden waar alle krachten en streven
gericht zijn naar hetzelfde doel : één-
heid in broederlijkheid ' Wat hebben
landgrenzen mee te. praten, daar waar
de taalgrenzen werden neergehaald ?

De « Neuer Berner Zeitung » verraste
ons aangenaam, toen we met betrcAking

Kongrestijd
tot het groots Kongresbal rioch+.e7 le-
zen : « Hier dansten de deelnemers van
35 natiën naar het rhytinne vali één
muziekkapel en vermeiden zich in ein-
deloze gesprekken in één zelfde taal :
Esperanto. Daar er geen taalgrens be •
stond vormde het ganse gezelschap wel •
dra één grote familie ».

Inderdaad : één taal. Plaats U, in de
geest, in het grote salon van de Casino
te Bern : daar begroetten 35 natiën het
Kongres in één zelfde taal : Esperanto.
En al de aanwezige esperantisten begre-
pen, juichten toe. De niet-esperantisten,
de nieuwsgierigen, vonden het bewonde-
renswaardig.

Gedurende de zeer talrijke bijeenkoms-
ten van de meest verscheidene groepe-
ringen, ais godsdienstige, ambtelijke,
menslievende, geschiedden de discussies
in één zelfde taal : Esperanto. Geen rij-
en tolken ! Geen reeksen koptelefoon-
tjes ! Doch nauwkeurigheid, waaruit on •
derling vertrouwen. Wat al gewonnen
tijd !

En terwijl het melodieuze Esperanto
weerklonk te Bern en langs berg en dal
tijdens cle• vele excursies, hadden andere
internationale vergaderingen plaats. Te-
vreden blikten de inrichters neer op de
tolken en het stel koptelefoontjes : hoe
praktisch toch ! Maar is het niet zoals
de bekende Esperanto — schrijver Julio
Baghy in zijn voordracht verklaarde :
« Wij zijn praktischer dan. hen die zich
da meest praktischen noemen, in onze
vergaderingen zijn geen eindeloze ver-
talingen nodig ; wij hebben kongressen
zonder vertalingen ! »

Waarom dan dit zo eenvoudig middel,
dat voor het grijpen ligt, niet aanvaar-
den ? Schijnt het misschien te onwaar -

schijnlijk ? Klinkt het misschien als een
sprookje ? En toch, al wie te Bern was,
voor- of tegenstandee, moet besluiten
dat de slogan : « Esperanto is een uto-
pie » uitgediend heeft. Daar was reële
werkelijkheid.

Wie de warme Kongres-atmosfeer
heeft ondervonden, moet oprecht beken-
nen, dat Esperanto ook een uitstekend
middel kan - zijn om de wereldvrede te
helpen bereiken en behouden. Dan komt
de grootste triomf ooit door de mens
behaald : de ganse mensheid tot één gro-
te familie verenigd !

T,

Nek en la jam tre plena programo de
nia Kongreso, nek en la du antaŭaj
numeroj de nia revuo sufiée insiste aten-
tigis nin io pri la « Amikoj de F1. L. E. »
Ou signo de indiferento, éu silento antaŭ
ofensivo ? Mi ne scias... La Estraro ja
neglektis la pleniĝon de la Liga kaso
(aŭdu la grumbladon de la kasisto !) —
10 Fr. restas por la sekcioj '. -- kaj lasis
la ekspluaton de la eblariĉa iniciato al
éi tiuj. Sed, oriente, okcidente, nenio no-
va ! Nur kvanteto da menditaj kartoj !
El mia esplorejo mi tarnen zorge obser-
vas éiujn agojn de ajnaj sekcio aŭ re-
prezentanto, kaj la kasisto regule kaj
afable raportas la mendojn, kies nombro
tro malrapide kreskas. Nia varbobuge-
to modeste antaŭvidis mil « Amikojn »
je la 31.12.47. Nu, tiun éi nombron ni
atingos, eé superos... Grandskala ago-
planon ni komunikos okaze de nia ve-
nonta Ligkunsido. Sed, ne atendu ĝis
tiam : mendu tuj. Ek de oktobro ape-
ros listo de sekcioj kaj reprezentantoj,
kiuj jam ekigis la varbadon. Cu via no-
mo mankos en g'i ?

Ni jam klarigis al la sekcioj kaj re-
prezentantoj la neceson de unueca aga-
do, diversforme aplikehla. Sed la unua
paŝo sendube konsistas el la ĉiarn.a men-
do de la Liga nomo V.E.E. Kun ĝojo ni
konstatis ke la sekciestroj prave kon -•

sentas pri tio. Sekcio Brussel ne plu
indikas gruponomon. Same sekcio Oos-
tende, kiu eĉ farigis stanrpilojn sen gru-
pa nomo. Ni certe ne malaprobas la uza-
don de « titolo », veran tradicion por
kelkaj sekcioj, sed la ne-esperantista
mondo vidu ĉ•it on kaj ĉie nur la suges--
tan nomon Ligan ! Kaj data paŝo, kiu
baldaŭ farigos urgga, estas la preparo
de la karnpanjo « Flandra Esperantis-
to », ni celas la reabonadon de la ak-
tualaj legantoj kaj la varbadon de no.
vaj abonantoj. Fervore kaj senlace klo-
podu : la nova jaro rapide proksimiĝas !

* * *

Onze Esperanto-Stand

Onze sectie Oostende kreeg een stand
toegewezen door het Stadsbestuur : na
heel wat inspanning werd iets prach-
tigs verwezenlijkt. De Heren Gouver-
neur der Provincie en Burgemeester en
Schepenen der Stad bezochten de stand
bij de opening der Jaarbeurs : deze over -

heden zegden ons voor aanstaande jaar
de uitgave van een toeristische propa-
ganda-brochure in Esperanto over de
stand toe. Rond begin Oogst hadden
reeds 15.000 personen de Stand be-
eocht, waaronder Zweden Fransen,
Engelsen en Nederlanders en een 300-
tut gaven hun adres op ten einde nad_
re inlichtingen over Esperanto te beko-
ren (onder hen : twee raadsleden van
de Stad). Propagandaschriften en -bro-
chures Werden kosteloos aan belangstel-
lenden uitgedeeld.

Giarn antaŭen estas nia devizo !

La Ligo organizis Esperanto-Stancion
en la Internacia Foiro de Oostende. Niaj
liganoj streĉis ĉiujn fortojn por interesi
la publikon kaj, vere, la stando logis.
La fakto ke la loka sekcio jus restari-
ĝis pligrandigas la meriton. Ni dankas
sekcion Oostende pro la fela realigo.
Ni substreku ke kunlaboro inter sekcioj
solvis gravan problemon : la okupadon
de la stando. Car nur malmultaj Oos-
tendaj gesamideanoj disponis sufiéan
tempon, VEB• Brugge sendis 14 gemem-
brojn dum la ĉefaj tagoj.

Al Gent ni nun turnas nin, ĉar tie oni
transprenis la ekspozician toréon !

via sekretario,
Maertens G.

LIGA VIVO
Niaj kunsidoj : Ia 28.9.47

Estrarkunsido (10••a h.)
Tagordo :

1. La 13 a kongreso.
2. Centra Belga Komitato
3. La Ligo kaj UEA
4. Financa Stato
5. « Amikoj ».
6. La Berna Kongreso
7. Diversajoj.
Kunsido de la Redakcia Komitato : (14 -a

h.)

Ligkunsido (15- a h.)
Ta•gordo :
1. La 13 •a Kongreso
2, Centra l3elga. Komitato
3. « Amikoj F1.L.E. »
4. Konciza Raporto de la Sekretario.
5. Statuto kaj Organiza Regularo.
6. La Berna Kongreso.
7. Diversaĵoj.
Noto :

Ciuj kunsidoj okazas en « Vlaamse
Club », Jacgrrnainiaan 121, Brussel. La
Estraranoj estas nepre petataj éeesti
akurate je la 10-a ; la sekcioj delegitoj
kaj lokaj reprezentantoj je la 15••a ; la
membroj de la redakcia Komitato estos
persono invititaj.

Internationale Jaarbeurs te Oostende 19 Juli - 1 7 Oogst 1947

La Iibertempo pasis : Baldaŭ la nova jaro !
EKVARBU MEMBROJN-ABONANTOJN KAJ «AMIKOJN» 1948
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OBSERVOJ
A ŬDACO.

« Tute se•ndependu
de partiaj agadoj » sin
proklamas, óiun duan
aŭ trian monaton, —
f rontpaĝe de sia Bul-
teno — iu nialanda
Esperantista organi-
zaĵo.

En numero antaŭ nelonge aperinta
tiu sendependeco estas substrekita en
originala maniero: « ... Kiel kontraii-
alkohola leĝo, Esperanto havas malami-
kojn. Pro tio ĝi bezonegas sian neŭatra-
lan centron... Tiu centro havas la de-
von, laborante por Esperanto, fari ne-
nion ofendan al iu esperantisto... La
neŭtrala organizaĵo ekzistas. Oiu ajn
esperantisto, por agi logike, ne povas
sin deteni ĝin helpi ».

Kia komplika kaj malkuraga maniero
por diri : « Ni, nur ni, estas la sende-
penda, la neŭtrala, la neofenda kaj la
helpinda Esperanto-arganizajo » !

Provu ĝin foje kun malpli da vort-
jonglado kaj pli da aŭdaco, kara kolego,
vi eble trovos aŭskultanto jn, ĉar : « Au-
daces fortuna juvat » !

PIK.

HET ZOVEELSTE
« FAILLISSEMENT »

VAN ESPERANTO 1
Op het ogenblik dat te Bern duizen-

den Esperantisten van tientallen landen
in een achtdaags kongres zonder de min-
ste taalhinder en, dank zij het uitsluitend
gebruik vaat het Esperanto, op taalge-
bied op een basis van volkomen gelijkbe-
rechtigdheid hun belangen bespraken ;
op het ogenblik dat internationale kon-
ferenties en bijeenkomsten met het Es-
peranto als enige voertaal gehouden wer-
den in Denemarken, Noorwegen, Zwe-
den, Engeland, Tsjecho-Slowakije en
Frankrijk ; op het ogenblik dat op de
grote Vredes-Jamboree door duizenden
padvinders het Esperanto werd aange-
wend ; op dat ogenblik blokletterde « La
Cité Nouvelle » (Brussel) over « Het
Failliet van het Esperanto »! Want, «La
Lanterne» achterna, heeft nu ook « La
Cité »... Basic ontdekt.

850 WOORDEN,
geen een méér ; zie daar Basic English,
de internationale taal der toekomst ! Al-
gemeenheden, vage beschouwingen, een
sensationele titel en de lezer wordt over
drie kolommen « voorgelicht ». Over de
aanvullende 25.000 woorden en 10.000
termen voor de wetenschap die Basic
vooralsnog nodig bleek te hebben om als
taalinstrument een betrekkelijke deug-
delijkheid te verwerven, weet de auteur,
Jean Doisy, klaarblijkelijk niets. Heel
voorzichtig gaat hij overigen schuilen
achter een gezegde van Anatole France,
die destijds het nut van het Esperanto
erkende, maar zijn eigen taal de voor-
keur gaf.

VANZELFSPREKEND
gaat de voorkeur van eenieder -- ook
van de Esperantisten ! -- naar de eigen
nationale taal. Maar zij zijn niet z6 ver-
waand om hun eigen nationaal idioom
als internationale taal aan anderen te
willen opdringen. Zij begrijpen dat een
nationale taal niet tevens het erfgoed
kan zijn van een bepaald volk en alge-
meen bezit. Daarom zijn ze voorstan-
ders van het neutrale Esperanto, dat
zijn deugdelijkheid ten overvloede heeft
bewezen, en dat ze als tweede taal wil-
len.

WIJ VERWIJZEN,
wat Basic betreft, Jean Doisy naar :
« The history and principles of vocabu-
lary control ». In dit streng wetenschap-
pelijk betoog komt de auteur, de Ne-
derlandse linguist Dr Bongers, tot de
volgende slotbeschouwingen aangaande
Basic :

Basic English is moeilijker om leren
dan het Standard English. Het gemis
aan verba noodzaakt tot uitvoerige om-
schrijvingen en maakt de taal, voorna-
melijk voor Engelssprekenden, uiterst
moeilijk. Wie Basic geleerd heeft, kan
het Standard Eglish niet verstaan en
het niet lezen.

De Basic-woordenschat is groter dan
850 woorden. Men hoeft de vertaling in
Standard English bij de hand te hebben
om een tekst in Basic English te kunnen
ontraadselen.

Het is niet bewezen dat na zestien
jaar bestaan iemand Basic kan spreken.
Basic is niet alleen geen inleiding tot het
Standaard Engels maar is volkomen on-
deugdelijk als internationale taal.

RADIO-NOVAJOJ
CEf1OSLOVAKUJO

La sube nomita stacio elsendas nun
sur nova ondo, nome 259 m. — 1.158
kilocikloj, je la 21.50 horo (mez--eŭro-
pa tempo). La elsendoj okazas marde
kaj ĵaŭde.

Ciuj gesamideanoj bonvolu skribi pri
la aŭdeblo de la elsendoj al : Radiosta-
cio Ostrava, Cehoslovakujo.

NEDERLANDO.
Vendredon, la 1-an de aŭgusto pasin-

ta okazis de la 18.15 ĝis la 18.30 horo
en la radiostacio Hilversum I (30: m.),
disaŭdigo de Esperanto-•programo en la
rubriko « La Evangelio per Esperanto ;
parolis S-ano W. De Groot el Aalst.

Internacia Esperanto-Muzen
Post 9-jara paŭzo, la I.E.M. en Wien

ree funkcias : ĝi estis fermita en 1938
post la invado de Hitler kaj la direk-
toro-fondinto enkarcerigita. La kolek-
toj, kiuj restis konservataj, estas deno-
ve aranĝitaj en la iama imperiestra
kastelo, parte disponigita de la Ligo

-kanceliere Inĝ. Dro Figl. La materialo
depost 1938 mankas sed estos baldaŭ
kompletigita. Kiu deziras aliĝi al I. E.
M. W. sendus kotizon de 20 resp. kup. :
aliginto tiuj ricevos la unuafoje aperin-
tan aŭgustan numeron de « La nova
Austrio ». Adreso : Int. Esperanto-Mu-
zee, Wien I, Hofbrug, Reichskanzlei-
trakt, Oostenrijk. (Steiner, fondinto-di-
rektoro)

Tutmonda Adresara de ia
Esperantistoj (TAE)

ei tiu plej necesa kaj bezonata helpilo
por ĉiu eliris komence de aŭgusto ; ti
Jiveras fidindan postmilitan materialon,
nome 7.935 adresojn el 2.895 lokoj de 80
landoj el ĉiuj kontinentoj. Pro paperman-
ko, la eldonkva.nto atingas nur 3.000 ek-
zeiripler.ojn, Oni povas mendi ĝin, sen-
dante 13 resp. kup. al Internacia Espe-
ranto. Muzen (vidu supron) aŭ al Hofrat
Steiner, Bisamberg bei Wien, Oosten-
rijk.

Esperanto Film-Grupo (E.F.G.)
La E-klubo de Bergen-op-Zoom (Ned.)

fondis en sia sin° la E.F.G. kiu celas,
helpe de la nederlandaj eldonoj de la
filmstrioj kun klariga teksto (Projek-
cia Instru - Centro, Nijmegen-Ubbergen ),
kiujn ĝi jam de 8 jaroj prilaboras kaj
tradukas, plivigligi kaj agrabligi la klu-
ban vivon.

Tiuj filmstriaj serioj estas ĉiuspecaj
(popularsciencaj, amuzaj, ktp) kaj pre-
zentas senmovajn lumbildojn por ĉam-
broj aŭ salonegaj prezentadoj : ili
estas kopiitaj sur la t.n. normalfilmo
(35 mm. larĝaj) kun bildformato 18-24
mm. kaj enhavas 30 ĝis 150 filmojn,
kiuj estas akompanataj de aparta kla-
riga teksto. Ili estas uzeblaj en ĉiu taŭ-
ga lumbild-aparato.

La unuaj filmstriaj serioj titoliĝas La
antikva Grekujo, Lu Araboj kaj Siamo;
12 estas plie prespretaj, kaj 14 postu-
las nur lastan revizion.

Kiuj deziras akceli la kluban vivon,
uzante la filmstriojn — kaj por tiu celo
ili mirinde konvenas ! - mendu ilin kaj
turnu sin al E.F.G., Antwerpsestr. 45,
Bergen-op-Zoom, Nederland. Notu ke la
tekstoj estas akireblaj sen la filmoj kaj
ke pageblo por nia lando estos baldaŭ
aranĝita kaj komunikita en F.E.

Propagandamaand in Nederland
Verleden jaar richtte Nederlanda Cen-

tra Komitato een propagandabijeenkomst
in te Utrecht tijdens de «groene» maand.
Gezien het werkelijk succes er van, grij-
pen dit jaar niet minder dan vier derge-
lijke bijeenkomsten plaats, zoals hieron-
der aangeduid, ter herdenking van het
60--jarig bestaan van E.

Gekende figuren uit de Nederlandse
beweging, en buitenlanders (deze alleen
spreken in het E.), voeren er het woord
en stellen het nut ende verspreiding van
de internationale taal in het licht ten
einde de cursussen van het wintersei-
zoen voor te bereiden en de werving er
voor in de hand te werken. Dit jaar
wordt de actuële stand der beweging en
de betekenis van E. voor onderwijs en
wetenschap behandeld.

Deze bijeenkomsten worden als volgt
voorzien :

6.9.47 : Amsterdam. ; sprekers : Mr.
A.J. Kalma, Dr. W.J.A. Manders, Dr.
Mr. T. Van Gindertaelen (België. Gro-
ningen : P.W. Baas, A.F. Van Haren en
een buitenlander.

13.9.4 7 : Deventer: W.F. Krult, J.D.
Brakel, en een buitenlander. Eindhoven:
P. Heilker, A. de Smit en Dr. Mr. T. Van
Gindertaelen (België).

Hoewel elke geschreven taal hoofd-
letters bezit, toch bestaat er geen alge-
mene regel, die voor alle talen het ge-
bruik er van vastlegt.

Zo weten we dat in het Duits, naast
de eigennamen, ook al de substantieven
(zelfstandige naamwoorden) een hoofd-
letter hebben, terwijl in het Nederlands
deze laatste met een kleine letter ge-
schreven worden.

Het Engels eist een hoofdletter op
voor het persoonlijk voornaamwoord,
eerste persoon enkelvoud : I, terwijl wij
met een nederige kleine letter ik schrij-
ven.

Maar hoe moet het in Esperanto ?

Men schrijft met een hoofdletter :
1) .Het eerste woord van een zin :

La steloj paliĝas. La birdoj ekkantas.
Laarnetas. Matenigas.

2) Het eerste woord na een dubbel-
punt vóór een aanhaling : Kaj li salu-
tis : « Bonan vesperon ! »

3) Het eerste woord van een versre-
gel, om 't even of de vorige zin uit is
of niet :

« De l' montoj riveretoj fluas,
Ala2adoj kantas super mi,
Mi ankail ga jan kanton bruas
Al la tut•monda harrnoni' »

(Zamenhof)

OPMERKING. In het Nederlands,
evenmin als in het Esperanto, wordt die
regel nog stipt gevolgd. Vaak plaatst
men slechts dan een hoofdletter, als
aan voorwaarde 1) of 2) wordt vol-
daan :

Vento flavajn foliojn deŝiras
ilin ĵetas kolere al ter'.
Falas pluv'... Mia koro sopiras;
ree venas al ĝi malesper'.

(Deŝkin)

4) De substantieven die het Opperwe-
zen, heiligen, goden aanduiden: Za Oio-
pova, la Filo de Dio, Jehovo, Za. Sankta
Virgulino, Minerva.

Het is een vrome gewoonte ook de
voornaamwoorden en de bezittelijke ad-
jectieven, met betrekking tot het Op-
perwezen, met een hoofdletter te schrij-
ven : Al Vi, Kreinto mia, mi plene fidas,
ĉar Via zorgo daŭre ĉirkaŭas min.

5) De substantieven die verpersoon-
lijkte abstracties aanduiden : Sed dio
pretergliiis, kaj kun ĝi la Felido. (Tdr-
kony)

6) De eigennamen van personen : Lu-
doviko, Lazaro, Zamenhof, Johano, Ge-
noveva.

7) De aardrijkskundige benamingen,
als : namen van werelddelen, landen,
provinciën, steden, eilanden, zeeën, me-
ren, rivieren, bergen, enz. : Eŭropo, Bri-
tujo, Flandrujo, Antverpeno, Korsiko,
Mediteraneo, Rejno, Alpoj.

OPMERKING. Bestaat een aardrijks-
kundige benaming uit een substantief en
een adjectief, dan nemen beide een
hoofdletter aan : Norda Maro, Oen.eva
Lago, Blanka Monto.

8) De feestnamen : Kristnasko, Nov-
jaro, Pentekosto.

9) De beleefdheidstitels : Lia Direkto-
ra Monto, Via Reĝa Moto.

10) De namen van verenigingen ; de
voornaamste woorden in een titel of
opschrift : Flaridna Ligo Esperantista
(F1.L.E.) ; Paco kaj Justeco ; Maria kaj
la Grupo ; hotelo « La Verda Luno ».

EEN LAATSTE OPMERKING. De
namen van maanden, dagen, jaargetij-
den, die in het Nederlands niet een hoofd-
letter voorkomen, worden in het Espe-
ranto met een kleine letter geschreven,
uitgezonderd als ze aan een, van de vol-
gende voorwaarden : 1), 2), 3), .5) vol-
doen : Ili bici.k.lis al la maroborda di-
mandon, Za 6-an de julio. -- Cu vi ed
ne rimarkis, ke l' bubo Marto iris al
via flank° lt (Tárkony) : hier wordt
Maart verpersoonlijkt.

Eveneens krijgen de namen van de
volkeren en hun afleidingen geen hoofd-
letter in het Esperanto : Entreprenerna
f landro vizi t is ani.erika jn ind ustriisto jn.
Ni korespondas en la franca lingvo.

Daar het woord « Esperanto » oor-
spronkelijk een persoorisnaarn was (Dok-
toro Esperanto, pseudoniem van Za-
menhof), behoudt het de hoofdletter.

BRONNEN: Tra la Labirinto de la
Gramatiko (Faulhaber); Plena Gramati-
ko de Esperanto (Kalocsay-Waringhien).

OEFENING 27
1. Schrijf over met de nodige hoofd-

letters :
je pasko, mi estis en romo, la itala

ĉefurbo. la 10-an de aprilo, mi ĉeestis Ia
kunvenon cle la loka esperanto grupo
« la verda sudo » en la hotelo « bela ho-
rizonto ». mi pasigis agrablan vesperon,
kaj admiris í:arrnan statueton de diava,
dum mi aŭskultis la deklamadon cie sim-
pla poemo de julio baghy. precipe jenaj
versoj frapis min :

« ho, kie estas via lando ? »
demandas homoj. la respondo :
« la lingvoland' de esperanto
jam estas nia tuta mondo ! »

2. Zet de tekst over in het Nederlands.

VERBETERING OEFENING 26
Antwoord op de eerste vraag : woord-

splitsing.
bcavoaemulo : a) sci-vo-le-mu-io ; b)

sci-vol•-em-ul--o ; c) scivolem••ulo ;
Eksinstruisto : a) eks in- stru-is-to; b )

eks• irístru -ist-o ; c) eks-instruisto.
L`speaua•4ato : a) Es-pe-ran-to ; b) Es-.

per-ant-o.
Matavara : a) mal-ava-ra ; b) mal-

avar-a ; c) mal- avara.
Bonedukiteco : a) bon- e-du-ki--te-co ;

bon-eduk-it••ec- o ; c) bon-edukiteco .
T.

La Redakcio respondas
Pri la junia ekzerco, No 25 ;
Kiel kutime ia nederlandiga ekzerco

estis preskaŭ korekta ĉe ĉiuj « Studen-
toj » ; ankaŭ pri la Esperanta traduko
de « Een trouw Dienaar » la eraroj ne-
pre maloftis kaj ĉi-foje mi ne deziras
« kruele » rimarkigi, strekadi...

En 25 ekzercoj, kaj tiom da ensendoj,
mi havis la plezuron konstati ke la  la-
boro de « instruisto » aŭ, almenaŭ, de
gvidanto de rubriko kia la nia, ne estas
vana : okazis reala progreso, perfektiĝo
ĉe miaj lernanaoj, pli da scivolo pri gra-
matikaj detaloj, pli da interesigo pri
stilaj demandoj... kaj ankaŭ mi tiont
kaj tiom studis kaj lernis ! Kaj tio estas
tiet agrabla kaj signifa kaj tiel vivigas
koron kies sango, pro la sensukaj, se-
kaj disvolvoj kaj kritikoj, iom post iom
fluis for '.

Lastafoje, ne citante nomojn, mi de-
ziras danki la regulajn, la fidelajn en-
sendintojn — ĉar ĉi tiu redakcia res-
pondo estas mia « cigna kanto » — kaj
'esprimi la firman esperon ke la « Stu-
dentoj » same obstine kaj instrue kun--
laboros kun la daŭriganto de mia du-
jara tasko.

T.V.G.

ZAANDAM
Kiel anoncite en la antaŭa F.E., oka-

zos, de la 13-a ĝis la 21-a de septembro
venonta, en ZAA'lL)A14I, — agrabla, ti-
pe hoianda urbeto, apud Anisterdam°,
kun giaj 4u.000 loĝantoj, — por cele--
bri ia ao an jarecon cie la loka grupo
ZAANDAivi ANTAŬEN, tuta Esperan
to-semajno ; Sabate, Esperanta Fest-
vespero, kun la kuniaboro de « La Ver-
da Kabai•edo » kaj dimanĉe, aliaj in-
teresaj aranĝoj kaj la adiaŭo, konklu-
dos ĝin. ëiuj fiandraj Esperantistoj ne-
pre satos pai topreni aimenaŭ la finiĝon
de ĉi tiu grava evento. Tial, kaj por
akcenti la amikajn rilatojn de Nederlan-
danoj kaj Flandroj, aŭtobusa ekskurso
dutaga estos preparita : for iro ei  Ant-
werpen, la 20-an de septembro, je la
14 •a — reveno al Antwerpen, la 21-Ln,
je la 22.30 horo.

La program.° : Sabale : E. festvespero.
Di•rnanee : boata vojaĝo al Atnsterda..

rno, vizito de la urbo kaj kanalveturado
tra ĝi.

La kostoj : la suba prezo inkluzivas
ĉiujn, manĝojn, la tranoktadon, .a ve-
turon al s.msterdamo kaj la kanalve-
turon, la aŭtobusan vojaĝon Antwerpen-
Z•aanciam, Zaandam- Antwerpen : pli-
malpli 375 Fr.

Notu ke pasporto estas necesa por
eniri Nederlandon kaj ke, se la nombro
de la partoprenantoj ne estus sufiĉe
granda, vagonara aranĝo estos organi-
zita..

Adresu vin tuj — plej laste la 8-an
de septembro venonta — al : Dro T.
Van G-i.nderlaelen, Leopoldstr. 95 E, Me-
chelen, kiu volonte donos ĉiujn dezira --
tajn informojn kaj indikojn.

LA STUDANTO
HET GEBRUIK VAN HOOFDLETTERS



ESPERANTO-DICHTERS
in vertaling

Veertig jaren geleden trad de ta-
lentvolle Fransman Lucien Thèvenin
(geb. 1891) in de rangen van de Espe-
rantisten en af en toe klonk zijn stem
helder op in een reeks gedichten, die nu
gebundeld het licht zagen onder de titel

« Het Nutteloze Lied ».

HET NUTTELOZE LIED
De vink in de ijz'ren kooi gevangen
Zingt dapper als in 't open veld,
Doch nutloos noden zijn gezangen
Waar het een vrije vogel geldt.

Zo zal hij hoopvol lied'ren heffen
En nooit verflauwen 't leven lang,
Maar zal 't waarom toch nooit beseffen
Van de eigen nutteloze zang.

Zijn lied nochtans in schoonheid huivert
En zwerft de lucht in wonder fris,
Naar 't firmament dat blauw gezuiverd
En naar het woud waar 't donker is.

De dichter in ivoren toren
Zingt als de vogel onverstoord
Tot de Natuur, in stilt verloren,
De hemel die verwonderd hoort.

Plots stijgt hem uit het vurig harte
Een eindeloze droeve klacht,
Maar of hij zingt van vreugde of smarte,
Hij nutteloos op weerklank wacht.

Zijn lied nochtans in schoonheid huivert
En zwerft de lucht in wonder fris.
Naar 't firmament dat blauw gezuiverd
En naar het woud waar 't donker is.

Uit « La Vana Kanto » (1947)
H. Vermuyten.
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SKIZO DE LA SEKCIA VWO
EN LA KADRO DE FL. L. E.

de M.J.T.

F.E. estas feliĉa•, ĉar ĝi povas hodiaŭ
ekpubliki Za prelegon, tiel brilo prezen-
tita" de nia tro modesta 2-an'ino M.J.T.,
okaze de nia ĉi-jara Kongreso. Ni dan-
kas ŝin, tial ke ŝi bonvole resti.mis kaj
adaptis sian tekston al la legado. La
Redakcio ce-rta.s ke niaj abonanto) tro-
vos en la suba « skizo » ne nur logi.kan
kaj trafan disvolvon kaj modelan s t•i ion
sed krome valoran kaj praktikan hel-
pon en si.a• kon strua sekcia kaj liga la-
boroj.

I. Starigo de sekcio.
a' A.) Jam ekzistas Esperanto - Klubo.
Por ke loka grupo fariĝu sekcio de

F1.L.E., unue necesas ke ĝi ekkonu la
ligan statuton. Poste, la grupestro ĝin
funde pristudu, kaj juĝu ĉu ĝi estos taŭ-
ge aplikebla al la klubo. Tio evidente
signifas ke la Ligo eksciu la ekziston aŭ
estiĝon de E grupoj, kio plej ofte facile
eblos, pro la vasta reto de la delegitaro.

La E grupo, kiu deziras fariĝi sekcio
de F1.L.E. agu laŭ la 4••a artikolo de la
« Organiza Kegularo » : « 'Esperantistaro
aŭ Esperanto- organizaĵo, kiu deziras fa-
riĝi liga sekcio, sendas al la liga sekre-
tario peton subskribitan de la prezidan-
to kaj sekretario, aldonante kompletan
membroliston kaj projekton de statuto ».

B.) Ne jam ekzistas Esperanto -
Klubo.

Ankaŭ en tiuj lokoj oni provu star•1gi
sekcion de nia Ligo. Sed kompreneble,
antaŭ 01 sekcio, fondiĝu grupo, kiu poste
aliĝu al la Ligo, kion tre ofte faoiligos
loka reprezentanto.

1) Kie fondi E-grupon ?
Mi ne kuraĝas respondi : « ĉie », ĉar

kelkloke ne jam troviĝas sufiĉa interesi-
ĝo por Esperanto ; aliloke ne logas
kompetentaj iniciatantoj, kiuj poste fa-
riĝu la nepre necesaj obstinaj fideluloj
de nia afero. Se tiuj kondiĉoj ne plenu
miĝas, oni provizore rezignu la ideon
pri tiea grupo, ĉar ni ne plu spertu la an-
taŭmilitan staton, kiam novaj sekcioj
estiĝis <« kiel fungoj post pluvo », sed
smrapide malaperis pro la unua malfa-
vora ventoturnigo. La sperto instruis al
ni ke estas eĉ pli malfacile restarigi sek-
cion ol fondi ĝin.

2) Kium fondi E-grupon ?
Oni atendu favorajn cirkonstancojn,

kiuj foje hazarde prezentigas, aŭ kiujn
oni kelkfoje povas provoki aŭ akceli.

Nu, kiel ajn Esperanto ie enŝteliĝas,
nepre necesas prepari la terenon per
taŭga propaganda, flugfolioj kaj loka
gazetaro. Oni elektu la ĵurnalon lega-
tan ankaŭ de la intelektularo, ĉar ĉi
tiun oni nepre trafu kaj varbu por nia
afero.

3) Kiel fondi E-grupon f
Mernvidentas ke Esperanto-kurso ka-

ŝas ĉe la origino de ĉiu E-sekcio.

La elementa kurso.
a) Daŭro.
Elementa kurso ne estu tro longa, ĉar

oni antaŭe anoncis ke E. estas facila
lingvo. Longa kurso tion malpravigus.
Tiu unua kurso havigu al la partopre-
nantoj ja nur elementan scion pri E.,
konon, kiu « komforte rokigas en nuk-
soŝelo », sed tamen tiagradan, ke ili po-.
vas solaj, tamen prefere sub gvidado,
studi plu kaj ellerni la lingvon.

h) Metodo.
ei- rilate la opinioj sufiĉe malsamas.

Unuj elektas la rektan metodon, do la
Ce-•metodon, aliaj malkonsilas gin kaj
preferas la instruadon laŭ libro. Mi ne
kuragas esprimi ĉi tie mian preferon por
unu aŭ alia, ĉar mi konsideras ambaŭ
metodojn bcnaj, se la kursgvidanto ka-
pablas uzi kaj apliki ilin. Certe, la Ce-
metodo logas per slaj artifikoj, pro la
fakto ke sen ajna libro, oni ek de la
unua leciono jam povas konstrui kaj el-
paroli tutajn frazojn. La laŭ-libra meto-
da estas eble malpli brua, pli rigida. Oni
.kelkfoje asertas ke en Ce•.kursoj
tro malrapide lernas E- n, ke la vortpro-•
vizo ne estas sufiĉe vasta. Mi ne kredas
tion. Tamen, se vi instruas laŭ la Ce-
metodo, nepre postulu ke la kursanoj
notu ĉion sciinclan dum la tuta leciono,
kaj asimilu la novan materialon. Tion vi

kontrolu en la sekva leciono. Vi ankaŭ
proponu hejmtaskojn libervolajn aŭ de-•
vigajn. Mi certas ke tiukaze la Ce-•meto-
do ne fiaskos.

Ne opiniu ke mi kondamnas la laŭ-li-
bran metodon, sed mi ne asertos ke ĝi
pli rapide antaŭenigas la partoprenan-
tojn ; eble ŝajne, sed ne efektive. Lin-
gvon oni ne perfortu : tro rapida antaŭ-•
enpuŝo pli rnalutilas ol profitas. La elek-
tita libro kaj precipe la kursgvidanto lu-
das tre gravan rolon.

Mi persone konsilas ambaŭ metodojn
kunigitajn. La unuajn tri, kvar lecionojn
oni donu entute laŭ la Ce-metodo : laŭ
plej amuza maniero — pri tio zorgu la
kursgvidanto —, la lernantaro konati-
gas kun jenaj reguloj gramatikaj • o -
a - as - j - n, kaj kun la personaj pro--
nomoj, por ebligi konjugaciojn. La  vort-
trezoro de ĉi tiuj lecionoj ne estu tro
vasta, ĉar la atento iru speciale al la
koncerna regulo gramatika kaj ne dronu
en vortabundo. La lernantaro estas kap-
tita, kaj vi instruas plu... f;iu sekva le-
ciono havu du partojn : en la unua, vi
instruas la novan materialon laŭ la Ce-
metodo ; en la dua, la kursanoj jam tute
fiere uzas E-libron. Laŭtvoĉe ili ekster-
vice legas parton de la teksto, kiu en-
havas la ĵus lernitajn vortojn. Ankaŭ bu-
ŝe ili respondas de vi metitajn deman-
dojn kaj ricevas aliajn kiel hejmtaskon.
La belsonan elparolon vi nepre postulu.
Kiel eble plej baldaŭ la lernantoj sin es-
primu esperantlingve.

c) La kursgvidanto.

Estas senkonteste konsilinde elekti
profesian instruiston kiel kursgvidanton.
Li estu pli malpli perfekta esperantisto
kaj lerte manipulu la de li elektitan me-
todon. -

Kelkaj asertas ke eksterlanda instruis-
to estas preferinda : ja, « neniu estas
profeto en sia landeto », kaj io nova
ĉiam logas. Sed por la laŭ libra metodo,
tutfremda instruisto ne taŭgas, escepte
de samlingvano. Por la Ce metodo la na •
cieco ne gravas. Sed denove la opinioj
malsamas : unuj trovas preferinda ke
la kursgvidanto ne konas la gepatran
lingvon de siaj kursanoj, por ke ĉi tiuj

Z.a

dekomence ne kutimuĝu al interparola-
doj en la gepatra kaj tiel neglektu la
provadon en la esperanta. Tiu manko de
komuna lingvo ankaŭ malhelpas ke tru-
digemaj elementoj maloportunas la in-
struiston. Nu, pravaj argumentoj. Ta-
men, mi opinias ke sanilingva kursgvi-
danto havigas pliajn avantaĝojn, ĉi foje
el la lernanta vidpunkto : dum la paŭ-
zoj li povas aparte klarigi malfacilaĵon
gramatikan al malpli kapabla bonvolulo;
li povas iom post iom inici la novulojn
en la homaman spiriton, kiun entenas
E., paroli pri Zamenhof, pri la historio
de E., pri mondlingvo ĝenerale, pri
ĝia alta celo, ktp. Kaj ĉu ankaŭ tio ne
gravas ? Se la instruisto scias respek-
tigi la etiketan distancon, se li ne kon-
sentas superfluan interbabiladon en la
gepatra, li ne devos timi troan farniliare-
con, nek fiaskon de la kursopelo.

progresa kurso.

Tuj post la elementa kurso, aŭ post
mallonga interrompo, okazu progresa.

a) Daŭro.
La daŭron de ĉi tiu oni ne povas fiksi,

ĉar ĝi fakte neniam devas finigi. Se oni
konsideras nur la kurson, samkiel la
elementan, gi ne povas esti tro longdaŭ--
ra. Se ĝi okazas en la kadro de la grup-
kunvenoj, tian gi vere estas senfina.

b) Metodo.
Ci tie la laŭ-libra metodo estas nepre

konsilinda. La progresa kurso ĉiam ko-
menciĝu per ripetado de la gramatikaĵoj
renkontitaj en la elementa kurso. Se ĉi-
lasta okazis laŭ la rekta metodo, vi nun
elektu ekz. la lernolibrojn de Szilagyi.
Se vi uzis la unuan parton en la  komen-
ca kurso, vi prenu nun la duan, aŭ ekz.
« La. Verda'n Koro'n » de Baghy. Tre
taŭga ĝi estas, ĉar en romanforma ver-
ko, la aŭtoro pritraktas, unu post alia,
ĉiujn gramatikajn regulojn, kaj ĝi ebli-
gas multflankan ekzercadon.

c) La kursgvidanto.
Ci tie li estu nepre samlingvano kaj

plejofte estas samgrupano, kiu jam an-
taŭe lingve perfektiĝis. Kiel por la ko-
menca kurso, li estu prefere profesia in-
struisto kaj li ĉiam sciu konservi iagra-
dan aŭtoritaton.

(4laŭrigota)

1?Alr`J211©
ĉina fabelo

verkis : Frans Carolina BIDWIT
el la flandra : Dirk

Antaŭ jaroj, tiom da jaroj ke ja ne-
niu scias la gustan jarcenton, la impe-
riestro Tsina regis nentezureblan reg-
non, nomitan laŭ li : C'inujo.

La h'istoriistoj scias nur ke, sub lia
regado, ekis la konstruudo de la fa-
bela. muro, kiu ŝirmis la riĉan landon
kontraŭ la raboj de la tartaraj pentoj
nordaj. La rnaloftaj epopeoj kaj praaj
.popolkantoj honore kantas la gloran no-
mon de Tsina.

Tamen neniu epopeo, neniu kanto,
krom balacteto de la nacia poeto Tu-Fu,
aludas la rnirindan rakonton pri Tsina-
tse, unika infano de la granda imperies-
tro. La infano estis knabino kaj ŝi por-
tis la viran nomon Tsinatse, kio signi-
fas : filo de Tsina. M'ulton la maljuna
reganto oferis kaj ofte li volvis sin en
pentorobon el kruda urtika ŝtofo por fa-
vorig'i la diojn. Sed mutaj kaj blindaj
restis la dioj, eĉ kiam li detranĉis .siajn
ulne longajn ungojn a'ft glave dehakis
sian longan harplektŭn, ĉar filon ili ne
donis al li. Li fine vokis al si ĉiujn aŭ-
gur'istojn loaj pontij•ikojn kaj petis ilian
sayan fconsiton. ,Sed la klera kunsido ne
sciis konsilon.

Tiam maljunega kampulo tibeta venis
ĉe la imperiestro kaj lange parolis kun
li. De tiam oni nomis la princineton
Tsinatse, kio signifas : filo de Tsina, kaj
ĉiuj korteganoj forgesis ke ŝi estas kna-
bino. De kiuj ne povis forgesi, oni elka-
pig'is la cerbon kaj jetis gin al la hun-
doj.

,Sed tiel belis la princineto ke Tsina
niern ade memoris kiu estas Tsinatse.
Sed ĉinaj hundoj ne ŝutas imperiestran
cerbon kaj do, la imperiestro devis, vale
nevole, suferi lt turmenton de knabina
vizaĝo, flava kiel la koloro de senŝelaj
migdaloj, kaj de okuloj, enigrne mal-
helaj kiel la someraj noktoj en la Gobi-
dezerto. Krome Tsina ankoraŭ dujoje
provis plenumi harakiri-on, sed dufuje
lia glavo roinpigis sur la dika niau ktra-
so, kiun li ĉiu.joje forgesis depr•eni. Tiel
vidante ke la dioj ne volas lian morton,
li humile sub•rnetiyis al ilia supera or-
dono kaj vivis plu.

Tsinatse estis nek ordinara knabo, nek
ordinara knabino, kiaj ĉiuj geprincetoj.
Ankoraŭ etaj, tiel ke ili tute malaperis
en ŝia ploranta buŝo, ŝiaj manetoj jam
knedis la vakson kapricaj figuretoj. Kaj
kiam ili ne plu, penetris ŝian buŝeton, iit
modl•is la argilon jantaziaj bildoj ho-
maj kaj bestaj, kiuj estis lokitaj sur la
altarojn de la temploj kiel dioj.

,Sed kiom la manoj de Tsinatse tiom
grandis ke Ui kovris ŝian tutan vizagon,
ŝi sopiris la povon de la dioj, kiujn ŝi
kreis. Tsinatse vo lis vivigi ŝiajn budojn.
En ŝiaj nigraj okuloj ekbrulis la febro-
fajro kaj ŝiaj .molaj trajtoj fiksiyis de
profunda sopiro. Tri tagojn kaj tri nok-
tojn ŝi kuŝad'is sur sia lito — tiam ŝi
ekvojis al la sudo de la granda regno.
Sel uis ŝin nek palunkenistoj, nek eer-
vis inoj, nek korteganoj.

P•iede de giganta montaro, la Hi-
malajoj, ŝi trovis f orlas'itana kabanon
kaj ektogis en ĝi. Dekfoje la nova luno
glitis inter suno kaj tero, kaj same tiom
da bildoj Tsinatse hakis el la montara
ŝtono. La laborado senkarnigis ŝiajn
manojn, la alvokado de la montospirito
paralizis ŝiaj langon, la febro sem.for-
tigis ŝian korpon, sed vivo nenia animis
unu el ŝiaj bildoj.

Ankoraŭ antaŭ la malkresko de la
deka luno, ŝaj'isto stumblis en la kaba-
non. Li nomiyis Wusang kaj petis pa-
non. Tsinatse donis gin kaj ŝiaj senkar-
naj manoj tremis. Profunda dormo fa-
lis sur Wusang, lacan kaj satan. Longe
Tsinatse rigardis la dorrnanton kaj tra
ŝia korpo v'ibris energio tiel stranga ke
ŝi denove sentis sin forta kaj feliĉa.
Tutan nokton ŝi hakis ŝtonopecon kaj,
vekigante, Wusang trovis antaŭ si la
propran bildon. Vane li serĉis Tsinatse
en la kabano ; en profunda kavo de Iu
Himalajoj li ntalkovr•is ŝin, patose pete-
gunta la diojn ke ili verŝu ŝian vivon
en la novan bildon.

Wusang, kiu estis saĝa viro, konis Ia
imponan sekreton de la dioj kaj tuŝite
flustr•is gin en ŝian orelkonkon. Tre
clankema, Tsinatse kisis la ŝafiston.

Oojoplena, Tsinatse reine al la patra
palaco kaj, kaŝante sin de ĉiu okulo
homa, ŝi prilaboris la dian rnajstraĵon en
sia korpo. Kiam, ŝi finis, la dioj prenis
ŝian vivon kaj donis gin al ŝia bildo.

Publike la imperiestro Tsina insultis
kaj detruis la senv'ivajn bildojn de la
ternplod'ioj, kiuj ne donis filon al li. En
lia granda lando estis de tiam adorata
nur unu diajn : Tsinatse, la krea virino,
multe pli potenca ol ĉiuj dioj, ĉar al li
nepon donis ŝi.
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Niaj Esperanto-Enigmoj kun premiojPlaatselijk Nieuws
V.E.B. Afdeling Antwerpen: Regelma-

tig vergaderingen 's Maandags, met
zangprogramma, afwisselend met gram-
maticale en andere voordrachten. Op
19.5 sprak S-ano Vermuyten wetenschap-
pelijk en humoristisch over « La Pulo »;
op 28 Juli sloot Dr. Van Gindertaelen af
met een verslag over de E.dag te Ber-
gen-op-Zoom, die op 27.7. plaats vond
en bijgewoond werd door enkele V.E.B.-
leden. Op Zondag 13.7 : een gezellige
« instuif » bij Mw De Backer op Ste-
Anna-Plage. Op 14.7 : letervespero -
meer dan 120 inzendingen uit alle we-
relddelen kwamen toe en werden over
de leden verdeeld. In September wordt
een nieuw programma uitgewerkt en een
cursus gepland.

V.E.B. Afdeling Brugge : Gedurende
de Juli-maand, verlofmaand, verleenden
talrijke leden onzer afdeling, voor kor-
tere of langere tijd, logies aan hun bui-
tenlandse correspondenten nl. uit Tsje-
cho- Slowakije, Denemarken, Nederland
en Zweden. Vanzelfsprekend namen de-
ze buitenlandse Esperantisten aan ons
groepsleven deel. Er werd ook met een
privaat-cursus van wal gestoken.

V.E.B. Afdeling Gent : Op 6 Juli jl.
werd een boottocht op de Leie ingericht.
Talrijke deelnemers, die er prat op gin-
gen dat op de boot de E.vlag wapperde,
zodat het een propogandatocht werd
door het Vlaamse land. Hoopvol wordt
in September met een cursus aangevan-
gen om onze afdeling te versterken.

V.E.S. Afdeling Brussel : Op Donder-
dag 18 September hervat de afdeling ha-
re bedrijvigheid. Om 20 u. zal dhr E.
Cortvriendt verslag uitbrengen over het
Universeel Esperanto-Congres dat te
Bern gehouden werd. De vergadering
gaat door zoals gewoonlijk in de Vlaam-
se Club, E. Jaegmainlaan, 121. - Breng
belangstellenden mee !

PREMIO : post la 25-a enigmo, la
premio estis aljugita al s -ano A. Pin-
telon, el Blankenberge. Li ricevis : «Ti--
poj kaj Aspektoj de Braziló » ilustri-
ta. Gratulojn.

SOLVO DE LA 26-a ENIGMO.

HORIZONTALE. 1. dolĉa ; triki. --
2. mar. - 3. nenia ; avara. - 4. rim.
5. ovala ; omaro. - 7. palpebrum.  --- 8.
do. -- 9. Stip ; paŝi. - 10. ke. - 11. Ka-
locsay.

VERTIKALE. 1. dento ; dika. - 2.
vipo. - 3. landa. - 4. lul ; tra. - 5.
amara; pri. - 6. ge; re; • pro. 7. tra-
mp ; bo. - 8. mur ; pes. -- 9. itala ;
U.E.A. - 10. rem. - 11. flaro ; vir.

N-ro 27 : EL TRI FARU UNU !

Elektu unu silabon el ĉiu vorto de
trio por konstrui novan trisilaban, sep- -

literan vorton. Ekz. : el « dra-go-no ;
mal-a. kra ; dik -ta•-ĵo » povas fariĝi :
« kra-ta• go ».

V.E.B. Afdeling Oostende : In samen-
werking met het Vlaamse Esperanto--
Instituut werd door de plaatselijke af-
deling een bezienswaardige Esperanto..
stand ingericht op de internationale
Jaarbeurs van Oostende. Tijdens het
drukke Zomerseizoen werd alzo een uit-
stekende propaganda gevoerd voor Es-
peranto en de Vlaamse Esperantisten -

Bond. De aandacht van tienduizenden
bezoekers werd op onze zaak gevestigd.

V.E.B. Afdeling Mechelen : Tijdens de
verlofperiode is de E.bedrijvigheid na-
genoeg volledig geschorst, doch een ac-
tie--programma voor het aanstaande sei-
zoen wordt voorbereid, waaronder inz.
de propaganda en de inrichting van een

La kvaraj literoj de la trovitaj vor-
toj formas proverbon.

1. viktimo, traduki, rakonti. - 2. suk-
ceso, pulvoro, impliki. --- 3. metalo, pro  -
fiti, brasiko. 4. postuli, oblikva, ven-
toli. - - 5. turkiso, Afriko, Francujo.
6. vermuto, ohstina, konsili. - 7. roman-
co, stornako, procedi. - 8. tranĉilo, mor-
gaŭo, ĉeesti. - 9. fripono, budĝeto, ri-
marki. - 10. kandelo, vinjeto, skeleto.
11. tajloro, rubando, serpento. - 12. tu•-
multo, spirito, kolbaso. - 13. ŝanceli,
prediki, kvieta. - 14. signifi, termino,
almenaŭ. - 15. tekniko, publiko, klima --
to. - 16. soldato, manovro, vulkano.
17. tritiko, sukcesi, persono. - 18. po-
nardo, morbilo, larĝeco. --- 19. difekti,
terpomo, kloako. - 20. talento, subtila,
siringo. - 21. semajno, portero, postu-
li. 22. rezigni, kukurbo, ciklopo. - 23.
kontoro, testudo, staturo. -- 24. pargeto,
skarabo, konsumi.

La solvon oni sendu sur aparta folio
al POSTBUS 342, BRUSSEL antaŭ la
20- a de septembro 1947.

cursus in het kader van de stedelijke
avondleergangen.

Valonujo
La 15- an de junio fondiĝis

en Charleroi (Valonujo) la « Regiona
Esper•antista Grupo de Charleroi», kiun
prezidas nia S-ano Marc Delforge, ei•r>i-
Iu. inyeniero. La grupo kun-venas
monate kaj komencos Esperanto-ku.r-
son en septembro. La kor•espondaĵoĵn ri-
late lu grupon adresra al la sekretario :
Frangois Charles, rite A. Bocquet 155,
Farci-ennes.

ANONCETOJ
dia vorto aŭ .-iallongi.go : 0,75 bfr.
Enpresigo kostas minimume 1.5 bfr.

Unu int. respondk•upono valoras .°3 bfr.

ENERGY, maandblad voor talen en
handel (Nederlands, Frans, Engels,
Duits en Esperanto). Losse nummers :
10 fr. Abonnement : 100 fr. Flandra Es-
peranto. Instituto, P. van Humbeekstr.
3, Brussel--W.

Deziras korespondi kaj interŝanĝi li-.
brojn kaj gazetojn esperantajn, ankaŭ
poŝtkartojn, kun flandra samideano, Ro-
ger M•ilon, rue Diderot 20, Brive -Corrè-
ze, France, 24 -jara urba oficisto.

Interna iuj Fet-u»j Esperanto-kursoj
okazos la 12-15 de oktobro venonta en
la Sporta Altlernejo en VEJLE, Danlan-
do. Ciuj gesamideanoj estas invitataj.
Petu prospekton ĉe Sro L. Friis, Inge-
mannsvej 9, Aabyhoj (Denemarken)

PERLOJN el prelegoj kaj leteroj de
nia Majstro vi trovos en « Pensoj de Za
rnenhof », kolekto de homaranaj pensoj.
Dukolora preso, kvarlingva enhavo pre-
zo : 12 fr. Mendu ĉe via libro-servo :
Flandra Esperanto Instituto, P. van
Humbeekstr. 3, Brussel W.

Bulgara Esperanto-p.-m. aperis ! C=i ce •

lebras la 60 ,jarecon de E, la 30-an da
trevenon de la morto de Zamenhof kaj
30- an jubilean Kongreson de Esperanto.
Nominala prezo : 20 10 levoj. Eldon-
kvanto limigita. Mendu ĝin ĉe F.E.I., P.
Van Humbeekstr. 3, Brussel (prezo :
7 b. Fr. po ekz.) aŭ ĉe « Internacia Kul-
turo », str. Alabin, 33, Sofia, Buigarujo
(prezo : 2 int. resp. kap. ; afranko reko-
menda : 2 pliaj resp. kup.).

FILATELISTOJ, la ilustrita katalogo
de oficialaj poŝtaĵoj kun esperanta teks•-
to estas havebla ĉe Flandra Esperanto-
Instituto, P. van Humbeekstr. 3, Brus-
sel-W. Prezo : 7,50 bfr.

♦.+JAÛTO VETURAS
« KRIMINALA ROMANO » 	 Verkls : Deck Dorval.

Tradukis : Dro T. Ken.

ĈAPITRO 26-a
« Mi kredas, sinjoroj », Kant ekigis

kiam ili eksidis, « ke ekspliko ja nece-
sas ». Li bruligis la cigaron, kiun Hans
Joost prezentis. c< Oni : erĉu la fonton de
la dramo en la pasinteco. Antaŭ pli ol
kvardek jaroj, Maxton renkontis en Uso-
no enmigrinten polan judon, Herman
Steinmann, kun kiu li formis specon de
komerca societo. La entrepreno ne es-
tis leĝe registrita, kio cetere sufiĉe of-
tas en malgrandaj negocoj. La firmo
jam prosperis kiam Steinmann profitis
la ŝancon kaj fugis kun la kaso. La klien-
toj verŝajne repostulis sian monon, eble
la librotenado ne tute leĝkonformis, ĉiu-
kaze estas fakto ke oni respondigis
Maxton, en kies nomo la negoco estis
enskribita. Li ricevis dujaran karcer-
opunon,. Car lia tuta havaĵo estis jute
prenita por iom pagi la kreditorojn, ira
edzino postrestis sen vivrimedoj. +'n tiaj
malĝojaj cirkonstancoj, ŝi naskis infa-
non, sed ŝi mem subfalis al la mizero
kaj ĉagreno.

Post sia puno, Maxton trovis nur sen--
patrinan infanon, en malamika mondo,
kiu fingre montris lin kiel ekskaptiton.
Ni sole povas konjekti kio tiam fariĝis
en .Nlaxton.

Pri la unuaj sekvaj jaroj ni scias mal --
multon, eĉ nenion. Tamen poste Maxton
elmergigas en Eŭropo, meze de la ĝuste
el:floruitaj kaŭĉukospekuloj. Lia ekster -
ordinara sagaco, kies komplikaj kom-
binoj liveris al 11 la venkon en fabeiaj
borsi.ataloj, bazis en mallonga tempo
lian senmezuran riĉon, kiun li ĝis antaŭ
kelkaj jaroj ade pliigis.

Kiam li ree ekprosperis, la venonta
grafino de la Fosse ekkonis Elly, la fi-
linon de 1Vlaxton. Ankaŭ Elly ne estis
bonŝanca por li. Post longa malsano ŝi,
proksimume tridekjara, renkontis Jean
Dubois, kiu elmigris kun ŝi al Sud-Ame-
riko tute kontraŭ la volo de Maxton. Tie
ŝi mortis en tre tragikaj cirkonstancoj,
ne repaciĝinte kun sia patro. Tiu ĉi tiam
pentis sian tro senkoinpatan konduton
kaj pardonis al Dubois. Sed malnova
venĝemo estis spronita.

Li eksciis ke Stelnmann uzis la ŝtell-
tan monon por siavice r•iĉiĝi. Li decidis
puni la viron, kiun li respondigis pri sia
tuta maifeliĉa vivo. Car ankaŭ la mal--
fortan sanon de Elly li verŝajne imputis
al la mizero, kiu pereigis la patrinon.
Plej ruze,. en ĉiuj borsoj, helpe de ĉiaj
perantoj, li manovris - Dio scias kiom
- por akiri la plimulton de la akcioj de
la « Iron and Steel Corporation », kies
precipa akciulo estis Steinmann.

Sentante la malamikon en siaj manoj,
li divenigis sian venĝoplanon. Stein-
mann tuj veturis al Eiiropo movi Max--
ton al la rezigno de lia plano. Tamen
ĉie supozigas ke tiu ĉi mem ne sciis
kiom kadukaj estis la financoj de la
industriisto. ĉiukaze, bazo de kontrakto
estis difinita aŭ, pli ĝuste, trudita. La
paperoj, trovitaj en la sefo, akre prilu-
mas la proponitajn kondiĉojn. Inter-
ŝanĝe de sava kvanto da Iscos- akcioj,

Steinmann atestus en legitimita deklaro
ke reale kulpis li pri la iarna fraŭdo.
Maxton kaprice deziris ke la traktado
estu finita okaze de ĉi tiu piezurvojaĝo.
Tial ankaŭ Notario Van der Meersen de-
vis akompani.

Maxton ludis per sia malamiko kiel
kato per muso. Steinmann tiamafiere
estis enfermita en terura dilemo : kom-
pleta ruino aŭ trompo- kaj ŝtelokonfe-
so, kiun Maxton certe publikus ! Ni
senpene imagas kiel Steinmann serikon--
siliĝis kiam, en la antaŭhieraŭ nokto, li
estis invitita tranĉi la nodon, car Nlaxton
rifuzis pluan prokraston.

Steinmann decidis murdi Maxton.
Malesperajo, kies danĝerojn li certe es-
tus perceptinta en normalaj cirkonstan-
coj ! Sed li ne sciis kiel elturniĝi. En
lasta disputo kun Nlaxton, li. mortpafis
sian viktiinon. En ĝian manon li ŝovis
butonon, kiun li tiucele kunportis por
suspektigi Jean Dubois.

Tiam li fuĝis al sia kajuto. Sed, in-
tertempe, lia filo plenumis sian ebriajon
kaj sinjorino Steinmann, malsaĝe pro-•
vante ŝirmi sian edzon, prezentis stul-
tan alibion al ni. Verŝajne aŭdinte ke
Dubois konas la murdinton, Steinmann
deduktis ke Maxton komunikis ion al li
pri siaj ĉantaĝoplanoj. Li decidis defi-
nitive siientigi lin. Ni konas la uzitan
procedon. Li kalkulis kun la evidenta
solvo ke ĉiu opinios ke, murdinte Max-
ton, la komponisto memmortigis sin.

Sed nepardoneble malsaĝe Steinmann
konservis boteleton kun striknino en sia
kofro. Mallertego ! Sed, se oni ĉion
konsideras, la tuta murdo estas malsa-
go ! Steinmann vere devis konscii ke ni
neeviteble trovos en la paperoj de Max --
ton spuron, kiu orientos al vi. Pli ol
foje ĉiaj flankaĵoj erarigis nin. Krome,
tiom malmultis la indikoj. Nur la buto-
no rivelis al ni ke Dubois ne murdis. Ce-
tere, ni plene palpis en la mallumo. Res-
tis al ni nur banala kuglingo kiel sola
pruvilo de la murdo... »

Doktoro Gulopez, kiu atente aŭskultis
la tutan disvolvon, subite rektiĝis el
sia fotelo, kvazaŭ volante interrompi
la Inspektoron. Liaj okuloj brilis.

Kant ĵetis sian cigarstumpon en la
cindrujeton kaj vidis ke Yvonne entuzi-
asme rigardas lin. Li ĝentile reridetis.

«Mi finis», li memkonscie konkludis,
« ĉu rimarkigoj ,Doktoro Gulopez ? »

« Mi grandtrajte akordas kun via dis-
volvo. Inspektoro, escepte... »

« Escepte kion ? » Kant ridetis.
« Escepte ke Steinmann ne estis la

aŭtoro. Li senkulpis la krimojn.  »
Malr•apide sed memcerte li parolis.

Yvonne eligis krieton. Profesoro De
Groot palpebrumis kaj apertegis la bu-
ŝon, dum la tuta peza Kapitano Joost
stariĝis.

« Kion vi celas », li raŭke grumblis,
« sed kiu... kiu do estas la murdanto ? »

La ŝakmajstro reve staris, kun la
manoj en la poŝoj, kapo iel oblikva.
Kiam li parolis, lia vojo estis milda,
sed kategoria. Kant jam sufiĉe konis lin
kaj sciis ke li certas kion li deklaros :

« La murdanto estis Maxton !... »

ĈAPITRO 27-a
Kvaronhoron poste ĉiuj ree kuniĝis, -

sed ĉi-foje en la vasta kajuto kie, antaŭ
du tagoj, Maxton trovis la morto.

Post sia drama deklaro, Doktoro Gu-
lopez evitis ĉiun eksplíkon, invitante la
ĉeestantojn aliri ĉi tiun ĉambron. Sed
li deziris prepari ion kaj alion kaj petis
la pruvilojn al Kant, kion ĉi tiu volonte
konsentis.

Tie ili nun sidis en granda rondo :
Kapitano Hans Joost, plene skeptika,
Profesoro De Groot, afable interesata,
Kant, rezerve scivola, Yvonne kun sia
nazeto supren.

Car ŝi ĉeestis, Doktoro Gulopez ster-
nis tapiŝeton el la dormoĉambro sur la
sekiĝintan sangornakulon. La diversaj
pruviloj kuŝis sur la skribotablo de Max-
ton.

« Mi konsideris la kazon laŭ mia sis-
temo, tio estas el la vidpunkto de ŝaklu-
danto », ekigis Doktoro Gulopez. « En
ŝakludo oni pristudas ĉiun eblan puŝon
kaj ĉiun kombinon, kiu povas rezulti el
ĝi. En nia kazo, estis dek tri ebioj, dek
tri suspekteblaj personoj. Mi neglektis
nur sinjoron Kant, la ŝipanaron kaj min
mem. .

Helpe de la malkovritaj elementoj, mi
plenumigis, en mia imago, la krimon al
ĉiuj koncernaj personoj en maniero, ebla
al ili. En kelkaj kazoj, tio kondukis al
absurdo, en aliaj mi ne trovis motivon,
por ĉiuj mankis la pruvo.

Malgraŭe nepris unu fakto : unu el
miaj dek tri supozoj estas korekta.

Dum Inspektoro Kant prezentis sian
disvolvon, kiu detale korigruis kun mia
propra koncepto pri la kazo Steinmann,
la foresta, decida pruvo subite trafulmis
mian kapon. Tial mi sukcesis  definitive
elekti el miaj dek tri kombinoj la ĝus -

tan, t.e. ke Maxton mem nrurdis. Inspek-
toro Kant sufiĉe lumigis la rilatojn
Maxton- Stelnman. En Maxton postrestis
profunda venĝenio kontraŭ lia mala-
miko. Kiam, antaŭ kvino da jaroj, Du-
bois pelis ankaŭ lian filinon al la morto,
la milionulo ankoraŭ pli ĉagreniĝis. An-
kaŭ de tiam, 11 pli inalsaniĝis kaj mi
estas, male al la unua opinio, konvinkita
ke li konis sian farton kaj sciis kio aten-
das lin : terura suferado, preludo al
morto same neeskapebia kiel abomena.
Cu mi troigas, Profesoro De Groot ? »

La maljuna Profesoro konfirmis la

pravecon de la ŝakmajstr•o. Gulopez di-
ris plu : « Rezigninte la vivon, Maxton
ekpensis pri rnemm,ortigo kaj samtem-
pe liaj mainovaj venĝoplanoj konturiĝis.
Li projektis planon tiel demonan kaj
subtilan, ke ĝi ŝajnas nekonceptebla.
Probable jarojn li prilabor -is ĝin, pre-
paris ĝian plej etan detalon. Cu Maxton
estis normala ? Nur psikiatro povus de-
termini tion. Li ĉiukaze posedis intelek-
ton pli ol ordinaran, parigitan kun ge-
nia ruzeco kaj karaktera forto, kiu
ignor -as skrupulojn, kaj la tuto estis
incitata de venĝobsedo, kies amplekson
ni nur povas konjekti. Ni simple pensu
pri jena saketo, kuin li preskaŭ ĉiam
portis. Mi konvinkiĝis ke ĝi estas ĉifo-
no el lia mallibereja vesto, kaj enhavas
peceton da cemento de la karcera muro.
Cu li ne diris al fraŭlino Durlet : « Kiu
portas ion tian, malmolas pli ol ŝtalo »?

Post la morto de sia filino, li logis
Dubois. Estiĝis ŝajna repaciĝo. Fakte
nur preteksto, kiu preparis la terenon
por la postaj krimoj. Maxton sciis ke
Dubois rorlasis lian filinon, tuj kiam li
lacigis de ŝi kaj rimarkis ke Sia patro
obstine rifuzas ĉian financan helpon. La
milionulo senkompate restis ĉe sia vid-
punkto. Li cetere informiĝis, pere de Sud••
Amerika detektiva agentejo, pri la kon-
duto de Dubois. Ke Maxton fakte ne par-
donis, rezultas el lia testamento, kie la
nomo de Dubois ne estas citita. »

Gulopez montris la portreton de Elly.
« ĉi tiu knabino precipe inspiris Max-

ton kaj impulsis lian venĝon. Li cetere
mortis kun la vizaĝo direktita al ŝl. Lia
sekva paŝo : venigi Steinmann en Eŭro-
pon. Facile, ĉar li havis povon super sia
malamiko. Unue li trompe promesis
eblan interkonsentan aranĝon, kiu pli
kaj pli prenis la formon de ultimato kaj
fariĝis ĉantaĝo. La reto pretis. Maxton
eĉ zorgis la partoprenon de sperta spu-
risto, kiu gvidos la enketon, eĉ pli, li
pensis pri atestantoj kaj asestantoj :
Profesoro De Groot, Notario Van der
Meersch, la gegrafoj de la Fosse, unu-
vorte, surŝipe ĉiu gasto senkonscie kun -

rolis en la dramo.
Kaj tiel ni atingas la vesperon, kiam

Maxton drame mortis. »
Nun la atmosfero estis streĉa en la

ĉambro.
« Maxton profitis la incidenten de la

ebria maristo : neniu povus suspekti la
tutan ŝipanaron, kaj tiel li deturnis de
ĝi la atenton. Tiam li invitis Steinmann,
kiel ĉi tiu konfesis. Laŭ mi, la viro diris
la plenan veron, sed veron intence tiel
neverŝajnan. ke neniu kredis ĝin. Kiam
la industriisto atendis en la flanka kon-
toreto. Maxton memmortigis sin ».

« Sed, tio maleblas ! » Kapitano Joost
ne povis ne krii.

(F•inota)

Vera.ntw. uitgever : Vlaamse Esperan-
tisten-Bond, Postbus 342, Brussel. -
Drukkerij : J. Van La.er, Oude  Vaart-

straat 104, Turnhout.
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